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Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a;
kancelaria jest czynna w godz. 900-1500 (pn, wt, czw, pt),  
1100-1700 (śr) oraz w niedziele po nabożeństwie;
tel./fax 22 831-23-83 lub 22 636-99-45;
nr konta:  26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
strona internetowa: www.reformowani.org.pl 
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ks. Michał Jabłoński - proboszcz 
 - stałe dyżury w środy w godz. 1500-1700.
ks. Roman Lipiński - stałe dyżury we wtorki w godz. 1500-2000.
ks. bp Marek Izdebski jest do dyspozycji parafian 
 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 606-128-037 
 lub pod numerami telefonów parafii,  
ks. Zdzisław Tranda - emerytowany biskup jest do dyspozycji 
 parafian po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
 pod numerami parafii.
Łukasz Skurczyński - stałe dyżury w środy w godz. 1700-2000.

Pracownia Ochrony Dziedzictwa Historycznego Parafii Ewange-
licko-Reformowanej w Warszawie działa w Bibliotece Synodu  
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 1000 – 1400, tel. 22 831-34-
08, 607-129-909, e-mail: pracownia@reformowani.org.pl.

Diakonia Parafii Warszawskiej 
pełni dyżur w domu parafialnym w środy w godz. 1100-1300  

oraz w niedziele po nabożeństwie.
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP 
nr konta: 24 1240 6322 1111 00004604 4789.
Cmentarz Ewangelicko-Reformowany 
w Warszawie przy ul. Żytniej 42 otwarty jest codziennie  
w godz. 800-1800, a w porze jesienno-zimowej do zmroku;  
kancelaria jest czynna od wtorku do piątku w godz. 1000-1600  
oraz w soboty i niedziele w godz. 1200-1500; tel. 022 632-03-30.

Ekumeniczny Chór Kameralny  
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie  
odbywa próby w domu parafialnym we wtorki i piątki od godz.1800;  
strona internetowa: www.chorkameralny.pl.

Biuro Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP 
mieści się w domu parafialnym  
i jest czynne w dni robocze w godz. 900-1500;  
tel. 22 831-45-22, 
nr konta: 17 1240 1066 1111 0000 0005 9398,
e-mail: reformowani@reformowani.pl,  
strona internetowa: www.reformowani.pl,
Biblioteka Synodu mieści się w budynku kościoła  
przy al. Solidarności 74 (wejście od zakrystii)  
i jest czynna od wtorku do piątku w godz. 1000-1500;
tel. 22 831-34-08; e-mail: biblsyn@wp.pl. 
Wizyta po uprzednim ustaleniu telefonicznym.
Redakcja „Jednoty” mieści się w domu parafialnym;  
tel. 22 831-45-22; nr konta: 81 1020 1013 0000 0102 0126 2302,
e-mail: jednota@jednota.pl, strona internetowa: www.jednota.pl.

Niedzielne nabożeństwa w kościele przy Al. Solidarności 74 
rozpoczynają się o godz. 1030. W każdą drugą niedzielę miesiąca 
odbywa się nabożeństwo wieczorne o godz. 1900.
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Paraf i i  Ewangel icko-Reformowanej  w Warszawie

WIELKANOC 2014
Nie bójcie się! Szukacie ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu? Zmartwychwstał, nie ma Go tu... Kobiety wyszły 

więc i uciekły od grobu... Maria Magdalena poszła i oznajmiła to tym, którzy byli pogrążeni w smutku i płaczu. 
Oni jednak nie chcieli jej uwierzyć. (Mk 16, 6-11)

Drogie Siostry i Drodzy Bracia, 
Zmartwychwstanie Jezusa – Jego zwycięstwo nad śmiercią i grzechem to dla chrześcijan 

najlepsza wieść, jaka kiedykolwiek zabrzmiała. Nieprzypadkowo pierwszymi, których do-
tknęła ta wieść były kobiety, nie uczniowie. Przywiodła je do Jezusa niewdzięczna służba, 
obmycie z krwi martwego ciała i namaszczenie je balsamem, co według prawa żydow-
skiego czyniło je nieczystymi na siedem dni. Nie bały się najniewdzięczniejszej pracy, nie 
zważały na to. 

Być może Jezus chciał przez tę historię zwrócić uwagę na coś ważnego. Pamiętacie, jak 
myłem wam nogi i za przykład wiary stawiałem dziecko? Gdy mówiłem, że pierwsi będą 
ostatnimi, a ostatni pierwszymi? Że zawsze bardziej zależało mi na biednych, chorych i na 
byciu w domach grzeszników? 

Tęsknimy za rzeczami wielkimi, planujemy nowy świat, chcemy osiągnąć coś nadzwy-
czajnego, płyniemy z nurtem współczesnego świata. A świat najczęściej pogardza ludźmi 
nieodnoszącymi sukcesu. Nierzadko bywamy sfrustrowani niepowodzeniami. Próbujemy 
chodzić po wodzie i toniemy. Wyniszcza nas od wewnątrz bylejakość dotykająca wielu 
aspektów życia. A wówczas znika nam z pola widzenia coś, co widział Jezus i chciał, byśmy 
i my to dostrzegli: Jeśli nie będziecie się bać dotknąć tej największej ludzkiej nędzy, jeśli bę-
dziecie pełni współczucia, doświadczycie cudu zmartwychwstania. Wystarczyłoby przecież 
dostrzec w drugim człowieku siostrę, brata i „umyć im nogi“, zatroszczyć się o złamanych  
i nieczystych. To mógłby być nasz nowy świat, w którym jest tyle ożywiającej mocy i nadziei 
przychodzącej z tej drugiej strony. 

W historii wielkanocnej brzmi dobra wieść o tym, że Bóg ukazuje się nam często w nie-
spodziewanych miejscach i momentach, w czynach miłosierdzia i skromności. 

Tego spotkania ze Zmartwychwstałym w naszym bliźnim i pełnej akceptacji siebie sa-
mych, życzymy Wam wszystkim. 

 Piotr Niewieczerzał   ks. Michał Jabłoński
   Prezes Kolegium         Proboszcz
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WYDAWNICTWA DO NABYCIA

W kancelarii parafialnej są do nabycia następujące wydawnictwa:

● „Człowiek z Noyon. O Janie Kalwinie na  
łamach Jednoty”. - 18 zł
● Jan Kalwin, „O zwierzchności świeckiej”  
- 20 zł
● Alister E. McGrath, „Jan Kalwin. Studium 
kształtowania kultury zachodu” - 35 zł 
● Ks. Bogdan Tranda, „Postylla” - 30 zł
● „ZWYKŁY NIEZWYKŁY. Pamięci księdza  
Jerzego Stahla” - 43 zł
● „Cmentarze ewangelickie w Warszawie. 
Przewodnik praktyczny” - 25 zł
● Henryk Merczyng, „Rejowie z Nagłowic”  
- 10 zł
● Mikołaj Rej, „Pieśni” - 20 zł 
● „Katechizm heidelberski” - 5 zł
● „Jednota” - 10 zł 
● „Historyczne  organy Kościoła ewangelic-
ko-reformowanego w Warszawie”. Gra Mi-
chał Markuszewski (płyta CD) - 30 zł. 1

Cena 10 zł            ISSN 0446-7035
  Nr ind. 36584X
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   l      OWOC DIALOGU

ROCZNICA URODZIN  
KS. BP. JANA  

NIEWIECZERZAŁA
23 kwietnia 2014 r. mi-

nie setna rocznica urodzin  
ks. Jana Niewieczerzała, su-
perintendenta Kościoła. 

Z tej okazji będziemy wspo-
minać ks. Jana na nabożeń-
stwie w Niedzielę Wielkanoc-
ną 20 kwietnia. W środę 23 
kwietnia o godz. 14.00 spo-
tkamy się na wspólnej mo-
dlitwie przy grobie ks. Jana 
na cmentarzu przy Żytniej. 
W poniedziałek 28 kwietnia  
o godz. 17.30 odbędzie się  
w naszej parafii spotka-
nie Polskiego Towarzystwa 

OGÓLNE ZGROMADZENIE ZBORU
6 kwietnia 2014 r. po nabożeństwie odbyło się Ogólne Zgromadzenie Zboru, pod-

czas którego m.in. wysłuchano sprawozdania proboszcza, udzielono Kolegium ab-
solutorium za miniony rok, przyjęto sprawozdanie finansowe i przyjęto preliminarz 
na 2014 rok. 

Po dyskusji dotyczącej spraw związanych z budową i wynajęciem obiektu domu 
opieki w Józefowie zbór zdecydował, by nie odwoływać Kolegium Kościelnego, gdyż 
wspomniane sprawy nie zostały jeszcze doprowadzone do końca. Tym samym prze-
dłużono mandat członkom Kolegium do końca kadencji w 2015 r. 

Ze statytstyki (stanowiącej część sprawozdania) przedstawionej przez ks. Ja-
błońskiego zbór dowiedział się, że w 2013 r. odbyło się 70 nabożeństw niedziel-
nych i świątecznych (w tym z sakramentem Wieczerzy Pańskiej – 18) oraz 11 na-
bożeństw wieczornych. Obok zwykłych i świątecznych nabożeństw miały miejsce 
nabożeństwa okolicznościowe, takie jak: wprowadzenie w służbę biskupa Kościo-
ła ks. Marka Izdebskiego, modlitwa podczas „Nocy Muzeów”, dwa nabożeństwa 
ekumeniczne. Średnia frekwencja na nabożeństwach w naszym kościele wyniosła 
76 osób. Byliśmy świadkami 3 chrztów, miało miejsce 9 ślubów (w tym 2 śluby z 
Kościoła Dobrego Pasterza). Odbyło się 9 pogrzebów. Do zboru przyjętych zostało 
8 nowych osób.

Ewangelickiego, w czasie którego wspominana będzie osoba ks. superintendenta 
Jana Niewieczerzała.

AKCJA DIAKONII 
PARAFIALNEJ

W marcu Diakonia pa-
rafii zbierała ofiary na 
pomoc dla naszego bra-
ta, uchodźcy z Republiki 
Środkowej Afryki, Jeana-
-Francisa, który znalazł 
się w bardzo trudnej sy-
tuacji życiowej. Zebrano 
1830 zł – w imieniu Je-
ana-Francisa serdecznie 
dziękujemy. Pieniądze 
zostały przeznaczone na 
zakup rzeczy najbardziej 
dla niego potrzebnych, 
m in. bilety komunikacji 
miejskiej i opłaty za pobyt.

CO, GDZIE, KIEDY

● Równolegle z nabożeństwem odbywają się zaję-
cia Szkoły Niedzielnej. 

● Studium biblijne i zajęcia dla osób zainteresowa-
nych nauką naszego Kościoła odbywają się w środy  
o godz. 18.00 i 19.00.

● Spotkania medytacyjne odbywają się w środy  
o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 9.00.

● Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00.

● W piątki o godz. 17.30 odbywają się spotkania 
z cyklu: „Odkrywanie chrześcijaństwa” prowadzone 
przez Martę Borkowską. 

● Ochotnicy do sprzątania kościoła mogą wpisywać się 
na listę wyłożoną w kancelarii parafii. Kościół sprzątamy  
w piątki.
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Najbliższe nabożeństwa  
zostaną nadane przez radio 
1 maja i 8 czerwca 2014 r. 
w Programie 2 o godz. 8.00. 
Będą to retransmisje z nabo-
żeństw z Warszawy. .

W RADIU

Kolejne nasze audycje z 
cyklu „Kościoły w Polsce  
i na świecie” zostaną wy-
emitowane: 19 kwietnia i 14 
czerwca 2014 roku o godz. 
21.50 w Programie Pierw-
szym Polskiego Radia.

Audycje z cyklu „5 minut 
nad Biblią” zostaną wyemi-
towane: 12 kwietnia i 31 maja 
2014 r. o godz. 7.40 w Progra-
mie 2 Polskiego Radia. 

SPOTKANIE KÓŁ PAŃ
Koło Pań przy Parafii ewangelicko-augsburskiej 

Św. Trójcy zorganizowało spotkanie przedstawicie-
lek kół pań i diakonii czterech parafii ewangelickich, 
które odbyło się w czwartek 20 marca w sali przy 
Kredytowej.

CYKL KONCERTÓW ORGANOWYCH
Pierwszy koncert w ramach V Międzynarodo-

wego Cyklu Koncertów Organowych odbył się  
w niedzielę, 23 marca o godz. 19.00 w naszym ko-
ściele. Najbliższe koncerty: 27 kwietnia - Jarosław 
Tarnawski z Poznania, 25 maja – Thomas Trotter  
– z Birmingham, 22 czerwca – Heiko Hottmeier  
z Berlina. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE
W poniedziałek 3 marca odbyło 

się w naszym kościele nabożeń-
stwo ekumeniczne. Zebranych po-
witał ks. Michał Jabłoński, liturgię 
poprowadzili ks. Roman Lipiński  
i  ks. Zdzisław Tranda, a refleksją bi-
blijną podzieliła się red. Halina Bort-
nowska. Po nabożeństwie odbyło 
się spotkanie w sali parafialnej. 

Podobnie jak przed laty nabo-
żeństwa te przygotowuje komitet 
świeckich różnych wyznań: Ewa 
Jóźwiak, Ingeborga Niewieczerzał, 
Grzegorz Polak, Władysław Scholl, 
Jan Turnau, którzy wspominali po-
czątki nabożeństw ekumenicznych 
w naszym Kościele (z wyjątkiem 
Inki, nieobecnej z powodu choro-
by). Więcej nt. historii nabożeństw 
można przeczytać w JEDNOCIE 
1/2014. 

Od marca nabożeństwa ekume-
niczne będą się odbywały cyklicz-
nie, co trzy miesiące w naszym 
kościele i w obu warszawskich 
kościołach ewangelicko-augsbur-
skich. Najbliższe nabożeństwo  
w naszym kościele rozpocznie 
się 2 czerwca o godz. 19.00. Ser-
decznie zapraszamy!

NA ZAPROSZENIE...
...prof. Elżbiety Myciel-

skiej-Dowgiałło ze Szkoły 
Wyższej Przymierza Rodzin  
w Warszawie ks. Michał Ja-
błoński 15 marca wziął udział 
w konwersatorium nt. kształ-
towania młodzieży w proce-
sie edukacji. 21 marca  ks. 
Jabłoński mówił u oo. jezu-
itów nt. autorytetu Pisma św.  
u ewangelików reformowa-
nych. 1 kwietnia nasz pro-
boszcz na KUL przedstawił 
koncepcję grzechu w teologii 
ewangelicko-reformowanej
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KRÓTKO
l 27 stycznia pod po-

mnikiem Bohaterów Get-
ta odbyły się obchody 
Międzynarodowego Dnia 
Pamięci o Ofiarach Holo-
kaustu. W modlitwie eku-
menicznej uczestniczył 
ks. Michał Jabłoński. 

l 30 marca po nabo-
żeństwie odbyła się Wiel-
ka Wiosenna Wyprzedaż 
książek. Kiermasz zakoń-
czył się o godz. 18.00.

Z DZIAŁALNOŚCI PTE
20 stycznia 2014 r. gościem Polskiego Towarzy-

stwa Ewangelickiego była dyrektor Małgorzata Pla-
tajs, która przedstawiła aktualną działalność Towa-
rzystwa Biblijnego w Polsce.

Kolejne spotkanie PTE odbyło się 17 lutego  
w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Pu-
ławskiej. Celem spotkania było zapoznanie się z ży-
ciem i działalnością parafii, która od kilku miesięcy 
ma nowego proboszcza, a od kilkunastu dni – także 
nową radę parafialną.

SPOTKANIA WKD
12 stycznia, 9 lutego, 9 marca po nabożeństwie 

odbyły się spotkania Warszawskiego Kręgu Dys-
kusyjnego. Najbliższe spotkanie planowane jest na  
27 kwietnia po nabożeństwie.

EKUMENIA
27 lutego odbyło się comiesięczne nabożeństwo 

ekumeniczne w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej. 
Kazanie wygłosił ks. Michał Jabłoński.

7 marca kobiety wszystkich wyznań zorganizowały 
ekumeniczne nabożeństwo w Światowy Dzień Modli-
twy. Odbyło się ono w kościele greckokatolickim przy 
ul. Miodowej 16.

21 marca w kościele Orionistów przy ul. Lindleya 
odbyła się ekumeniczna Droga Krzyżowa. W nabożeń-
stwie wzięli udział duchowni Kościołów zrzeszonych  
w PRE.

7 kwietnia w kościele ewangelicko-augsburskim 
Św. Trójcy odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. 
Tematem nabożeństwa było duszpasterstwo w mał-
żeństwach wyznaniowo mieszanych. Temat został 
przedstawiony w rozmowie o projekcie dokumentu, 
który został wypracowany przez Komisję ds. Dialogu 
Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Eku-
menicznej.

SPOTKANIA MŁODZIEŻY
14 stycznia młodzież z naszej parafii uczestniczyła w Dniu Judaizmu w Syna-

godze Nożyków. 
29 stycznia młodzież spotkała się na łyżwach na Stadionie Narodowym. 11 mar-

ca odbyła się projekcja filmu „Ink” Jamina Winansa. 

POLSKA YWCA  
O GENDER

Związek Dziewcząt  
i Kobiet Chrześcijańskich 
Polska YWCA zaprasza 
na cykl seminariów dot. 
problematyki gender pt.: 
„Spór o gender – znak 
czasu”. Pierwsze spotka-
nie odbyło się 20 marca 
w naszej parafii o godz. 
17.30. W spotkaniu wzię-
ły udział: prof. Małgorzata 
Fuszara z Instytutu Sto-
sowanych Nauk Społecz-
nych UW, Diakon Halina 
Radacz z Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego, 
mgr Beata Wolfram-Kru-
kowska z Diakonii Polskiej 
i dr Barbara Pasamonik  
z Akademii Pedagogiki 
Specjalnej.

20 marca młodzi 
uczestniczyli w spotkaniu 
YWCA (informacja o nim - 
s. 9). 1 kwietnia odbyło się 
spotkanie na temat „Po-
rozmawiajmy o Dekalogu 
– IV Przykazanie”. Prowa-
dził je student teologii Ja-
kub Niewiadomski. 

15 kwietnia młodzież 
zbierze się na spotkaniu 
przedświątecznym.

REFORMOWANI Z CAŁEJ EUROPY W WARSZAWIE
W Warszawie w dniach 27-28 marca odbyło się spotkanie Rady Regionu Europy 

Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. Gospodarzem spotkania był Kościół 
Ewangelicko-Reformowany w RP. Przedstawiciele kilkudziesięciu europejskich Kościo-
łów reformowanych dyskutowali o postkomunistycznym dziedzictwie mającym wpływ 
zarówno na wschodnią, 
jak i zachodnią część Sta-
rego Kontynentu. 

Pierwszego dnia 
uczestnicy spotkania 
wzięli udział w inaugu-
racyjnym nabożeństwie 
oraz wysłuchali prezen-
tacji ks. bp. Marka Izdeb-
skiego na temat Kościoła 
reformowanego w Pol-
sce. O doświadczeniach 
Kościoła w okresie PRL 
opowiadali ks. Roman Lipiński i ks. Zdzisław Tranda (biskup-senior). Drugiego 
dnia obrady toczyły się na terenie naszej parafii. Spotkanie zakończyło się na-
bożeństwem komunijnym w naszym kościele, podczas którego kazanie wygłosił 
proboszcz miejscowej parafii ks. Michał Jabłoński.



5

B I U L E T Y N

8

B I U L E T Y N

KONCERTOWALI
9 kwietnia 2014 r. odbył się w naszym kościele 

koncert „Muzyka naszych korzeni” w wykonaniu 
międzynarodowych wokalistów i instrumentalistów 
oraz trzech chórów. 

13 kwietnia w kościele św. Jozafata przy ul. Po-
wązkowskiej odbył się koncert pasyjny „Laetare, 
Ierusalem” w wykonaniu Ekumenicznego Chóru 
Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowa-
nego w Warszawie.

15 i 16 kwietnia odbyły się w naszym kościele 
koncerty Warszawskiej Opery Kameralnej.

POSIEDZENIA KOMISJI
Synodalna Komisja Pra-

wa zbierała się na terenie 
naszej parafii 24 lutego i 26 
marca. 

Synodalna Komisja Pro-
blemowa obradowała 26 
marca. 

Komisja Dokumentacji 
i Wydawnictw spotykała 
się 5 lutego, 5 marca i 8 
kwietnia.

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA  
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

13 kwietnia (Niedziela Palmowa)  
– nabożeństwa z Wieczerzą Pańską – godz. 10.30 i godz.19.00

17 kwietnia (Wielki Czwartek)  
– nabożeństwo – godz. 18.00

18 kwietnia (Wielki Piątek)  
– nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – godz. 17.00

20 kwietnia (Niedziela Zmartwychwstania)  
– nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – godz. 10.30

21 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny)  
– nabożeństwo – godz. 10.30

Jeśli ktokolwiek z członków Zboru chciałby, aby w okresie świątecznym 
odwiedził go duchowny, prosimy o kontakt telefoniczny z proboszczem  
– tel. 605 680 557 lub z kancelarią parafii – tel. (22) 831 23 83 lub 636 99 45.

niczną. Wiele lat działała i przewodniczyła Sekcji Ewangelizacyjno-Społecznej, 
która była odpowiednikiem dzisiejszej Diakonii przy parafii warszawskiej. Wraz z 
mężem tworzyła otwarty, życzliwy ludziom dom, w którym bywało wielu gości z 
kraju i zagranicy, wspomagała bliźnich dobrą radą, serdecznym słowem, a nie-
jednokrotnie materialnie. Mimo długoletniej choroby interesowała się bieżącymi 
wydarzeniami, troszczyła się o bliskich i okazywała głęboką życzliwość współwy-
znawcom, z którymi dane Jej było się spotykać.  

W 12. rocznicę śmierci wspominamy Jadwigę Rydzewską, pracownika wy-
działu architektury Politechniki Warszawskiej, urodzoną 2 lutego 1922 r., a zmarłą 
15 marca 2002 r. w Warszawie, córkę Bronisława Rydzewskiego, profesora Uni-
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie, urodzonego 3 kwietnia 1884 r. w Wilnie,  
a zmarłego 16 września 1945 r. Wspominamy także jej matkę Wandę Rydzewską, 
urodzoną 19 sierpnia 1893 r., a zmarłą 8 listopada 1960 r. 

ODESZLI
Ze smutkiem zawiadamiamy, że 4 stycznia br. zmarła w wielu 92 lat Irena Dłutek 

Gorczyca, urodzona 10 sierpnia 1922 roku w Warszawie. Pożegnanie Ireny Dłu-
tek-Gorczycy odbyło się w sobotę 11 stycznia na naszym cmentarzu. Zmarłą wraz 
z całym zborem wspominają córka Alina, syn Marek z żoną Agnieszką, wnuczka 
Julia oraz dalsza rodzina.

W 3. rocznicę śmierci wspominamy Zuzannę 
Stromenger, urodzoną 28 grudnia 1925 roku w 
Warszawie, a zmarłą 31 marca 2011 roku, córkę 
muzykologa Karola Stromengera i wnuczkę kom-
pozytora Henryka Melcera. Pani dr Zuzanna Stro-
menger była biologiem, specjalistką w zakresie zoo-
logii, hydrologii i etologii, publicystką, tłumaczką, 
obrończynią praw zwierząt. Szkołę średnią ukoń-
czyła w Warszawie, a następnie uzyskała magiste-
rium z filozofii i doktorat z biologii na Uniwersytecie 
Łódzkim. Walczyła w powstaniu warszawskim jako 
łączniczka Armii Krajowej. Była autorką kilkunastu 
książek o kotach, których była wielką znawczynią  
i miłośniczką, dała się też poznać jako autorka i współautorka licznych tłumaczeń, 
m.in. czterotomowego wydania leksykonu biologii pod redakcją Alfreda Brehma. 
Pani Zuzanna prowadziła odczyty na uczelniach wyższych, opublikowała blisko 
300 artykułów o charakterze naukowym, popularyzatorskim, dydaktycznym i lek-
sykograficznym. Brała udział w popularnonaukowych audycjach radiowych. Była 
redaktorem różnych wydawnictw zbiorowych. Współpracowała z prof. Konradem 
Lorenzem, ojcem współczesnej etologii. 

ZAPROSZENIE NA REJS PO MAZURACH
Nasz parafianin Ludwik Zaunar organizuje rejs po Mazurach w terminie 

3-16.08.2014 r. Do udziału zaproszone są dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 
lat, możliwe jest też uczestnictwo młodzieży do 18 roku życia. Żeglujemy szla-
kiem Wielkich Jezior Mazurskich. Ludwik Zaunar posiada patent żeglarski i duże 
doświadczenie w pływaniu po Mazurach. Posiada też uprawnienia do opieki nad 
dziećmi w każdym wieku. Wszelkie informacje - Ludwik Zaunar - telefon 887-450-
045, mail: lzaunar@interia.pl
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100. URODZINY

FESTIWAL NADZIEI
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Festiwalu 

Nadziei – ekumenicznym spotkaniu ewangelizacyj-
nym, które odbędzie się w dniach 14 i 15 czerwca w 
Warszawie informujemy, że wszelkie informacje na 
temat festiwalu są wywieszane na tablicy ogłoszeń, 
można je też przeczytać na stronie www.festiwalna-
dziei.pl.

WYJAZD DO IZRAELA
Biuro ANKA-TRAVEL organizuje w dniach 16-22 czerwca wycieczkę do Izraela. 

Informacje i szczegółowy program wycieczki znajdują się na naszej stronie inter-
netowej w zakładce „aktualności” oraz na tablicy ogłoszeń.

ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE POD ŻAGLAMI
Parafia ewangelicko-augsburska Św. Trójcy zaprasza w dniach 24-28 czerwca 

br. na rejs z Gdańska do Sztokholmu zabytkowym żaglowcem pod hasłem „Reko-
lekcje pod żaglami”. Informacje o rejsie na tablicy ogłoszeń.

KURS  
KATECHETYCZNY

Parafia w Zelowie i Konsystorz Kościoła Ewange-
licko-Reformowanego w RP zapraszają dzieci do 
udziału w koloniach-kursie katechetycznym, które 
odbędą się w dniach 19-27 lipca br. w Zelowie, rów-
nolegle z Tygodniem Ewangelizacyjnym. Szczegóły 
dotyczące kolonii dostępne są na tablicy ogłoszeń.

25 lutego 2014 roku 
świętowała swoje setne 
urodziny Maria Skierska, 
członkini zboru w Łodzi, 
obecnie przebywająca  
w domu opieki w Otwocku. 
Życzymy Pani Marii Boże-
go błogosławieństwa na 
dalsze lata życia!

SPOTKANIE CHRZEŚCIJAN EUROPY ŚRODKOWEJ  
I WSCHODNIEJ WE WROCŁAWIU

W dniach 4-6 lipca br. odbędzie się we Wrocławiu Spotkanie Chrześcijan Europy 
Środkowej i Wschodniej, którego współorganizatorem jest nasz Kościół. Hasłem spo-
tkania, na pamiątkę upadku „żelaznej kurtyny”, jest „Być wolnym w Chrystusie” (Ga 
5,1).  Spotkanie we Wrocławiu jest kontynuacją Spotkań Trzech, Czterech, a teraz 
Sześciu Narodów i będzie to już dziewiąta edycja wydarzenia, które dotychczas 
odbywało się, co dwa lub trzy lata, m.in. w Görlitz, Wiśle, Czeskim Cieszynie, Pra-
dze, Bratysławie i ostatnio w Dreźnie. Informacje szczegółowe znajdują się na ulot-
kach wywieszonych na tablicy ogłoszeń w parafii.

WSPOMINAMY
16 lutego minęła 17. rocznica śmierci ks. Jerzego Stahla. Ks. Jerzy urodził się 

13 czerwca 1939 r. w Warszawie. Ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie, był wikariuszem naszego Zboru, następnie 
pracował w Łodzi, Żychlinie i Kucowie. Przez pięć kadencji ks. Jerzy był radcą 
duchownym Konsystorza, notariuszem Synodu, także redaktorem naczelnym 
„Jednoty”. Wspominamy go nie tylko jako naszego duszpasterza, nauczyciela  
i wychowawcę, lecz przede wszystkim jako przyjaciela. Ks. Jerzy swoim ciepłem, 
uśmiechem i poczuciem humoru, mądrością i prawością może być wzorem dla nas 
wszystkich, również dla swych starszych i młodszych kolegów duchownych. 

W 10. rocznicę śmierci wspominamy Ivę Šlechtovą, urodzoną 30 kwietnia 1930 
r. w Mlada Boleslav w Czechach, córkę Jaroslava i Jarmili, zmarłą po ciężkiej cho-
robie 15 lutego 2004 r. w Warszawie. Iva Šlechtova – harfistka – była cenionym 
muzykiem i pedagogiem. Wiele lat pracowała w Teatrze Narodowym w Warsza-
wie i w Filharmonii Narodowej. Po przejściu na emeryturę włączyła się aktywnie  
w pracę naszego zboru, była członkiem Diakonii, pełniła dyżury diakonijne w pa-
rafii, współorganizowała spotkania przy niedzielnej herbatce. Mimo postępującej 
choroby starała się aktywnie uczestniczyć w życiu zboru. 

W 2. rocznicę śmierci wspominamy Danutę Joannę Sowińską, córkę Anny  
i Edmunda Stegnerów, urodzoną 24 maja 1938 r. w Warszawie, a zmarłą 11 lutego 
2012 r. 

W 2. rocznicę śmierci wspominamy ks. Lecha Trandę, urodzonego 24 listopada 
1956 r. w Warszawie, a zmarłego – po ciężkiej chorobie – 23 lutego 2012 r. w wieku 
56 lat. Ks. Lech był proboszczem warszawskiej parafii, radcą duchownym Konsy-
storza, pastorem zboru w Kleszczowie, a także redaktorem naczelnym „Jednoty”. 

W 88. rocznicę urodzin – 3 marca – wspominamy Martę Wernerową, która 
zmarła 16 listopada 2012 roku. W serdecznym wspomnieniu i modlitwie łączymy 
się z Jej bliskimi dziękując Bogu za życie i dzieło Marty.

Wspominamy w 4. rocznicę śmierci Benitę Niewie-
czerzał, żonę wieloletniego biskupa naszego Kościoła,  
ks. Jana Niewieczerzała. Benita z domu Kaus urodziła się 
16 kwietnia 1916 r. w Łodzi w rodzinie nauczyciela. Stu-
diowała w Szkole Głównej Handlowej, a w 1943 r. zwią-
zała swe losy z młodym Janem Niewieczerzałem i odtąd 
wiernie mu towarzyszyła w życiu i w pracy kościelnej.  
W pierwszych latach po wojnie pracowała zawodowo, 
wychowywała dwoje dzieci i zawsze mądrością, pracowi-
tością i głęboką wiarą wspierała męża w jego zaangażo-
waniu w działalność duszpasterską, społeczną i ekume-


